
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:  

„ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АРХИВ NOA“ 

 

Предметът на поръчката е годишна поддръжка на система за дигитализация и архив NOA 

включваща: 

1. Поддръжка на софтуер, обновяване на под-версии чрез свалянето на софтуер от FTP. 

2. Миграция към нова версия, включително консултации (дистанционно) при миграция. 

3. JIRA (helpdesk) с  отговор до 1 ден при публикуване на искане за помощ в системата 

JIRA. Предоставят се два акаунта за контакт в JIRA.. 

4. Помощ/консултация по телефон: 8x5 помощ/консултация по телефон в работни дни 

най-малко от 9ч до 17ч централно европейско време. 

5. "Account" инженер съблюдаващ задачите по поддръжка на клиента и следящ за 

неговата удовлетвореност. 

6. Дистанционно диагностициране на системата, което да позволява дистанционна 

диагноза на технически проблеми и неработоспособност на системата. 

7. Oracle Healthinsurance 10x5 включващо: 

- Наблюдение на Oracle DataBase сървър от трета страна наета от NOA- до 10х5часа 

месечно. 

- Постоянно наблюдение на системата през Nagios или Oracle Grid.  В случай на 

аларма се създава искане за техническа помощ (TAR)-онлайн апликация. 

- Време за реакция: 

 1 минута до 4 часа за критични проблеми 

 един ден за средни  проблеми  

 два дни за малки проблеми, които не влияят на работоспособността на 

системата 

- Времето за реакция е за месечна база 10х5  в работни часове от 8 до 18 часа CET и 

се отчита на всеки започнати 30 мин. 

 

„Критичен проблем“: Невъзможност или силна ограниченост за ползване на част или 

цялата Oracle база данни. Грешки, които критично влияят на работата на системата.  

Например: Сървърът не може да се запусне. Изгубване на данни или структури. Грешки 

през критична част от времето на множество транзакции. 

 

„Среден проблем“: Функционалността на Oracle база данни е затруднена. Грешките не 

прекъсват работата на системата като цяло.  

Например: Грешно обработване на данни и време надвишаващо времето за обработка 

на данни от Oracle. 



 

 

 

„Малък проблем“: работата на Oracle системата или части от нея са засегнати, но 

грешките не влияят на сигурността и работоспособността на системата.  

Например: Съобщения за грешки, апликации не отговарят, но след ръчна намеса се 

активират отново. 

 

8. Oracle DBC Poolhours с 25 часа за една година, включващи: 

Oracle PoolHours за анализ на TAR заявки и тяхното отстраняване в случай на възникнал 

проблем. 

TAR проблеми може да бъдат: 

- Service Tests (ще се съгласува с БНР преди изпълнение) 

- Backup Recovers Tests (ще се съгласува с БНР преди изпълнение) 

- Healtcheck(Проверка за изправност): 

- Basic Structure (TableChecks, Control Files, Redo Logs, Rollback, Temp, ...) 

- Database Parameter (SGA, NLS, Global Naming, Archive Log, ...) 

- Fragmentation (Tables, indices) 

- Организация на обекти на базата данни (Storage, Table spaces) 

- Perfomrance Analysis (DD-Cache, Shared Poll, Hit Ratio, I/O, ...) 

- Analysis of Alert Log FIles 

- Analysis of Backup / Recovery Strategy, Logs 

- In doubt Transactions 

- Oracle patches and Updates 

- Remedy of incidents (automatic) 

- Change of Remote Access 

Минималното време за отчитане на една TAR заявка е 30 мин. първоначално и  на 

последващи интервали от 15 мин. 

 

Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка е 36 (тридесет и 

шест) месеца. 

 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ (п.) заличен на основание чл. 23 

от ЗЗЛД 


